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 לכבוד:

 מפכ"ל משטרת ישראל -רב ניצב קובי שבתאי 

 משטרת ישראל  –הייעוץ המשפטי 

 על ידי המשטרה מפגינים הסעת בלתי חוקי של עיכובהנדון: 

אירוע העיכוב של אוטובוס שהיה בדרכו להפגנה במוצ"ש האחרון הרינו לפנות אליכם בעקבות  .1

וההתנהלות הבלתי חוקית והמשפילה שלו כלפי המפגינים. אנו רואים  ,בצומת שפרעם בידי שוטר

ודורשים כי תפעלו לחקור את האירוע בכלל ואת התנהלות  ,בחומרה רבה את התנהלות השוטר

 השוטר בפרט. 

להפגנה שנערכה שהסיע מפגינים עצר אוטובוס פרטי  21.1.2023ם ביומעדויות שאספנו עולה, כי  .2

שוטר לבוש מדים,  לצורך העלאת נוסעים שהמתינו להסעה. בצומת שפרעם באותו ערב בתל אביב

( עלה על 11590-ניידת משטרה שמספרה מ) ,להגעת האוטובוס מתין בתחנת האוטובוסשה

 נסיעה. מנע ממנו להמשיך בהאוטובוס יחד עם המפגינים ו

ודרש לדעת כמה נוסעים נמצאים על האוטובוס, וכן דרש לדעת האם  ההסעההשוטר פנה למארגנת  .3

. לאחר שהבין שמדובר "יהודים בלבד")ערבים ויהודים( או ב "יה מעורבתיאוכלוס"מדובר ב

שאל השוטר בכמה ערבים מדובר. לשאלת הנוסעים מדוע הם  ,בקבוצה הכוללת יהודים וערבים

נדרשים למסור מידע מלכתחילה, ובפרט מידע בדבר השתייכותם הלאומית, השיב השוטר כי הוא 

האוטובוס סירב להסביר את מעשיו ואת ההצדקה לעיכוב השוטר  ."פועל על פי הנחיות מגבוה"

 דרשו להבין את הסיבה למעשיו. ים שואף הגיב בתוקפנות כלפי נוסע לתשאול הנוסעיםו

שמה של מארגנת ההסעה ואת לקבל את פרטיו, את  לאחר מכן פנה השוטר לנהג האוטובוס, ודרש .4

 .לעצמו והוא רשם אותםבלית ברירה  טרושפרטים אלה נמסרו ל יעד הנסיעה.

 .על ידי חלק מהנוסעים ידאוותועד בוהאירוע כולו  .5

לא היה כל בסיס חוקי לעיכוב האוטובוס על ידי ולת סמכות חוקית. ראשית, התנהלות השוטר נט .6

השוטר ולא לדרישתו מהנהג וממארגנת ההסעה להזדהות. גם תשאולם של הנוסעים באשר 

היא משקפת פרופיילינג בוטה שפוגע  – וחמור מכך ,להשתייכותם הלאומית היתה נטולת סמכות

 בזכותם של הנוסעים לכבוד ולשוויון. 

בירור עיכובו ונהלות השוטר באירוע ועצם ההמתנה שלו להגעת האוטובוס למקום לצורך שנית, הת .7

המשטרה אחר מעשיהם ותנועותיהם של אזרחים פסול של מעקב פרטי הנוסעים שעליו, משקפים 

"האח מעקב של , והכל בסגנון המונית מחאה מממשים את זכות היסוד שלהם להפגין במסגרתה

 ."הגדול

https://www.haaretz.co.il/news/education/2023-01-21/ty-article/.premium/00000185-d594-dc92-a1a7-df9d24030000
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ציבור המפגינים בכלל. המסר  כלפיאפקט מצנן התנהלות השוטר באירוע מייצרת ללא ספק  .8

", הוא שהמשטרה ות"מעורבקבוצות פעילים ערבים, או לובפרט למפגינים שמועבר למפגינים 

 ,אליה ועוד בטרם ההגעה ,וכי עצם ההשתתפות שלהם בהפגנה ,מקיימת ניטור קבוע אחר מיקומם

 ובכלל זה ,מתן יחס שונה למפגינים ערבים ייבת מעורבות משטרתית.היא פעולה חשודה שמח

היסטוריה על רקע היא חמורה במיוחד,  ,מחאהאירועי ב תהשתתפוהגעה ומניעה או הרתעה מפני 

 . ה זויאוכלוסי של התנהלות משטרתית מפלה ונגועה בדעות קדומות כלפי

 לנוכח כל האמור נבקשכם:  .9

 .ואילו נהלים התקבלה ההחלטה לעכב את אוטובוס המפגיניםלהבהיר מכוח אילו הוראות חוק  .א

ובכלל זה את הגורם שאחראי להחלטה על עיכוב האוטובוס ובירור פרטי  ,לחקור את האירוע שלעיל .ב

 . וכן את התנהלות השוטר שביצע את העיכוב ,הנוסעים

המידע נבקש לנקוט פעולה מיידית במישור המשמעתי נגד האחראים לביצוע העיכוב ולדרישת  .ג

 הבלתי חוקית )בין השוטר עצמו, גורם פיקודי אחראי או שניהם(.

 להבהיר מה נעשה עם המידע שנאסף על ידי השוטר באירוע המתואר, למי הועבר וכיצד נשמר. .ד

כי אין בסמכותם לעכב  להנחות את בעלי התפקידים הרלוונטיים ואת כלל השוטרים, לאלתר, .ה

ירועי מחאה, כי אין בסמכותם לדרוש ממפגינים להזדהות או מפגינים או רכבי מפגינים בדרכם לא

לאסוף כל מידע אחר בדבר זהותם, לאומם, מקום מגוריהם, מיקומם בזמן נתון או כל פרט מידע 

 בהעדר עילה חוקית לכך. –אחר 

 בברכה, 

 

 סיון תהל,  עות שאער, עו"דר

 רכזת שטח וחופש המחאה מנהלת פניות הציבור


